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ĮDOMU
Platinimas

„Verslo klasė“ – vienintelis žurnalas Lietuvoje, kurio 95% tiražo yra
parduodama. Pagal Pasaulio spaudos tiražų audito taisykles į tiražą
skaičiuojami tik parduoti egzemplioriai. Tai yra tvirčiausia garantija
kompanijoms, kad jų reklama nedingsta kartu su nurašytais
egzemplioriais, taip ir nepasiekusi skaitytojo

Auditorija

52 000 skaitytojų, tarp jų 33% skaitytojų, kurių pajamos, tenkančios
1 šeimos nariui, yra didesnės nei 1.500 Lt
46% moterys ir 54% vyrai, 46% - 20-39 m. amžiaus, gyvenantys
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
(TNS Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2013 Pavasaris)

„Verslo klasę“ skaito:
• Išsilavinę
• Sukaupę daug darbinės informacijos
• Turintys mažai laisvalaikio
• Mąstantys ir turintys savo nuomonę
• Gyvenantys aktyvų socialinį, politinį ir kultūrinį gyvenimą
• Daugiau dėmesio ir lėšų skiriantys gyvenimo kokybei
• Kūrybingi ir imlūs naujovėms
• Vertinantys tradicijas, bet linkę į naujus potyrius
• Besidomintys rytojumi, vertinantys aplinką ir joje vykstančius pokyčius
platesniame (pasauliniame) kontekste
„Verslo klasės“ turinys:
• Apžvalginiai straipsniai apie Lietuvą ir pasaulį už kasdienio verslo ribų
• Rimtas, bet nenuobodus
• Pozityvus ir kultūringas
• Plečiantis akiratį, įkvepiantis
• Įvertinantis istorinę praeitį, bet žvelgiantis į ateitį
• Kuriantis kokybišką atsvarą darbinei informacijai
Mums, „Verslo klasės“ leidėjams svarbu, kad:
• Žmonės džiaugtųsi kokybišku gyvenimu
• Būtų randami protingi sprendimai
• Žmonės jaustų saiką ir ugdytų skonį
• Kad kuo daugiau iš mūsų išsaugotų humoro jausmą ir pernelyg nesusireikšmintų
„Verslo klasę“ leidžia didžiausias ir populiariausias Lietuvos verslo
dienraštis „Verslo žinios“.
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SKELBIMO KAINA
V1 – 230 x 100 mm, kaina 580 €
V2 – 87 x 297 mm, kaina 580 €
V3 – 128 x 297 mm, kaina 870 €
V4 – 230 x 297 mm, kairė pusė, kaina 1 450 €
V5 – 230 x 297 mm, dešinė pusė, kaina 2 000 €
V6 – 230 x 297 mm, prie Redaktoriaus pratarmės,
kaina 2 000 €
V7 – 230 x 297 mm, prie Skaitytojų laiškų,
kaina 2 300 €
V8 – 460 x 297 mm, kaina 2 900 €

Viršelis II – 230 x 297 mm, kaina 2 600 €
Viršelis II + 3-as psl. – 460 x 297 mm,
kaina 3 400 €
Viršelis III – 230 x 297 mm, kaina 1 700 €
Viršelis IV – 230 x 297 mm, kaina 2 600 €

KITOS SĄLYGOS
Reklamos užsakymai ir reklaminė medžiaga
priimami ne vėliau kaip prieš 25 dienas, o
paruošti reklamos maketai – prieš 20 dienų iki
išleidimo dienos.

NUOLAIDOS
Kartojimo nuolaida:
(per kalendorius metus)
2 kartai – 5% 3 kartai – 10% 6 kartai – 15%
9 kartai – 20% 10 kartų – 30%

Žurnalas leidžiamas 10 kartų per metus.
Kiekvieną mėnesį, išskyrus sujungtus liepos
pr. („Verslo klasė“+Top1000) ir lapkričio pab.
(„Verslo klasė“+ „Lietuvos verslo lyderiai“)
numerius.

V5

V3
V7

ĮKLIJOS
A5 – 1 700 €
A4 – 3 200 €
A3 – 4 000 €
Nurodyta išlankstyto formato įklijos kaina (be įklijos
gamybos kainos). Įklijos turinys ir maketas turi būti
suderintas su „Verslo žinių“ reklamos skyriumi ne
vėliau kaip 2 savaitės iki žurnalo išėjimo.

PRIKLIJAVIMAI
Įvairūs reklaminiai pavyzdžiai klijuojami tik į
prenumeratoriams skirtus žurnalo numerius.
Medžiaga turi būti pateikta ir suderinta ne vėliau kaip
2 savaitės iki žurnalo išėjimo.
Paslaugos kainą sudaro:
- reklamos maketo (ne mažesnė nei 1 psl.) žurnale
kaina,
- atspausdinto lapelio (viengubo ir nedidesnio nei A5
formatas), mėginėlio priklijavimas klijais taškiniu
klijavimu. 1 vnt. kaina - 0,07 €.
Nestandartinių įklijavimų paslaugos kaina priklauso
nuo konkretaus objekto charakteristikų (dydžio,
svorio, priklijavimo tikslumo ir pan.). Dėl priklijavimo
galimybės ir sąlygų tariamasi atskirai. Priklijavimo
kainai nuolaidos netaikomos.
Visos kainos nurodytos be PVM.
Reikalavimai reklamos maketui:
- palikta 5mm užlaida iš visų išorinių maketo pusių,
skelbimo tekstas turi būti atitrauktas nuo vidinio
puslapio krašto mažiausiai 15mm;
- tekstinė reklama sumaketuota ne pagal leidinio skiltis.
Toks skelbimas privalo būti su rėmeliu, užsakymo
numeriu ir užrašu REKLAMA (ne mažesniu nei 10
punktų šriftu) dešiniajame viršutiniame kampe;
- formatai: TIF, JPG (paverstas į CMYKą); EPS (tekstai
paversti kreivėmis);
- rezoliucija ne mažesnė kaip 300 dpi;
- privalomas kontrolinis skelbimo atspaudas.

